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I. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
II. Udveksling af data mellem SDU og OUH – CBJ/KC 

Muligheden og rammerne for deling af personoplysninger mellem SDU 
og OUH, henset til det store samarbejde der mellem SDU og OUH og de 
mange dobbeltansættelser. 
PP fra mødet medfølger referatet. 
Der blev på mødet givet en grundig gennemgang af de regler og 
hvorledes SDU-RIO kan bistå forskerne og andre med deres data. 
Arbejdet med personfølsomme data er ganske omfattende på SUND. 
Med de nye regler er det SDU som er ansvarlig for projekter, der 
anmeldes som offentligt forskning. SDU og OUH skal betragtes som 2 
selvstændige juridiske enheder. Anonyme data kan frit udveksles. SDU-
RIO har blanketter til brug for ansøgning om videregivelse af data. SDU-
RIO undersøger om OUH har en lignende videregivelsesblanket. Der er 
fortsat problemstillinger omkring Regionernes regler på området, og der 
skal findes en løsning, men det bør kunne lade sig gøre. I forbindelse 
med dobbeltansættelserne er det vigtigt at man holder styr på ”hvilken 
kasket” man har på, SDU eller OUH, i forbindelse med flytning af data i 
projekterne. Opfordring til at kontakte SDU-RIO’s jurister så projekterne 
skal ikke vente, der findes en løsning. 

III. Strategi og forskningsfrihed – KC              
Diskussion af Akademisk Råds mulighed for at komme med input til 
fakultetets årlige strategimøde angående ”Fakultets- og institutledelse 
mellem strategi og forskningsfrihed” 
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Rådets VIP medlemmer havde modtaget en invitation til at deltage i en 
del af SUNDs ledergruppes strategiseminar i sin rolle som rådgivende 
organ. Jens Troelsen deltager, øvrige havde ikke mulighed derfor. 
Problemstillingerne blev kort gennemgået og hvilke elementer der kan 
have indflydelse på forskningsområderne samt forventningerne til 
fremtidens økonomiske vilkår på universiteterne. 

IV. D-IAS stillinger på SUND – KC/dekan    
Orientering og diskussion om opslag af D-IAS stillinger på SUND. 
Danish Institute of Advanced Studies er oprettes på SDU efter 
udenlandsk model. Der er udpeget et antal såkaldte chairs, på SUND 4 – 
det er Kaare Christensen, Søren Moestrup, Christine Stabell-Benn og 
Jim Vaupel. Der bliver bygget et nyt domicil til D-IAS på SDU. 
Muligheder for at tiltrække ekstra interessante kandidater til stillinger via 
jobopslag igennem D-IAS. Der er mulighed for at opslå 2 D-IAS stillinger 
på SUND i 2018. Og det ønskes fra de 4 chairs at dette bliver drøftet på 
et kommende institutledermøde på SUND. Forslag modtages gerne på 
forslag til brede projekter på tværs af SUND. 

V. De studerendes pkt. – MMD, MBP 
Præsentation af nyt medlem fra studentergruppen samt studentervideo 
under fremstilling. 
Der søges fortsat efter en ny studenterrepræsentant blandt de 
studerende til supplering efter den 3. repræsentant har forladt SDU. 
De studerende er i gang med at fremstille deres egen video for at øge 
besvarelsesprocenterne på undervisningsevalueringerne. Det er vigtigt 
at besvare evalueringerne, hvis der skal ske ønskede ændringer af 
forholdene og løse de problemer de studerende oplever i hverdagen på 
SDU. Det er baggrunden for dette initiativ, hvor de råder de studerende 
til at svare. 

 

Evt. 
Formanden opfordrede alle AR-medlemmer til at komme med forslag til 
emner Akademisk Råd kan tage op til drøftelse. 
Et forslag fra HD til at høre mere om patenter og kontrakter og samarbejde 
med industrien for at stimulere samarbejdet forskere og industri imellem, 
Søren Frandsen vil blive inviteret til at give et oplæg. 
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